
 
 

 

 

Motie 

Reg.nr. M 12.2 

Agendapunt: 12. Prioritering werkzaamheden 

Onderwerp: project Hazeslinger 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 12 mei 2021, gehoord de 
beraadslaging, 

constaterende dat:  

• het voorstel wordt gedaan om voor de resterende periode tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022 de focus te richten op de lokale herstelagenda naar 
aanleiding van de Covid-19 crisis; 

• voorgesteld wordt de activiteiten en ambities te prioriteren in 2021; 
• in het projectenoverzicht RO het project Hazeslinger niet als lopend ruimtelijke 

ordeningsproject is opgenomen maar als op de plank liggend project op de wachtlijst 
staat voor 2021; 

• voor het project Hazeslinger dit betekent dat er weinig of geen capaciteit van de 
gemeente beschikbaar is in 2021 voor begeleiding, advisering en beoordeling van de 
gewenste doorstart door de initiatiefnemers; 

overwegende dat: 

• het project Hazeslinger met een nieuwe impuls in feite een doorstart/doorontwikkeling 
is van het in een eerder stadium door de raad afgewezen initiatief en derhalve geen 
nieuw project is; 

• de winkeliersvereniging Breukelen in haar brief van 30 april aangeeft dat er 
overeenstemming is met de initiatiefnemer Aldi over de invulling van een alternatief plan 
dat in september 2020 reeds met de wethouder is besproken; 

• betrokken partijen aangeven dat hierdoor het momentum is ontstaan om in 2021 de 
doorontwikkeling voortvarend een vervolg te geven in samenwerking met de gemeente; 

• de raad in het verleden meermaals heeft aangegeven en op dit moment nog steeds van 
mening is dat er een hoge urgentie is om als er voldoende draagvlak en 
overeenstemming is bij betrokken partijen het project Hazeslinger voortvarend een 
vervolg te geven; 

  

 



roept het college op: 

1. het project Hazeslinger de prioriteit te geven die het verdient en zo snel als mogelijk 
de benodigde (extra) capaciteit te organiseren en in te zetten op het project 
waardoor het project op de lijst lopende ruimtelijke projecten kan worden 
opgenomen waardoor samen met de initiatiefnemers een voortvarend vervolg kan 
worden gegeven aan de doorstart; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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